
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΥΠΟΥ  

Επικοινωνία:     

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Τηλ. 22894304, ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy, www.pr.ucy.ac.cy   

ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 

 Λευκωσία, 01 Μαρτίου 2016 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗMΙΟΥ TABRIZ, I.R. ΙΡΑΝ 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και του 
Πανεπιστημίου Tabriz I.R. Ιράν, 
υπέγραψαν τη Δευτέρα, 29 
Φεβρουαρίου 2016, εκ μέρους του ΠΚ ο 
Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης και εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου Tabriz I.R. ο Πρύτανης, 
Καθηγητής Pour Mohammadi.   
 
Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, 
την ανταλλαγή φοιτητών και 
προσωπικού, τη συνεργασία σε κοινά 

ερευνητικά προγράμματα, καθώς και την υποστήριξη για ίδρυσης Έδρας Γλωσσών και 
Λογοτεχνίας έκαστου κράτους στα 2 Πανεπιστήμια. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της επίσκεψης του Ιρανού υφυπουργού για την Έρευνα στο ΠΚ. Ο Ιρανός Υφυπουργός, 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Tabriz I.R. Ιράν, ο Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο και η υπόλοιπη 
αποστολή ξεναγήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη, καθώς και στο Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ το 
οποίο αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα ερευνητικά κέντρα όσον αφορά την προσέλκυση 
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, αλλά και την παραγωγή καινοτόμου τεχνολογίας αιχμής στον 

τομέα των ευφυών συστημάτων και 
δικτύων.  
 
Σημειώνεται ότι οι Πρυτανικές Αρχές 
πραγματοποίησαν και μία δίωρη 
εποικοδομητική συνάντηση με την Ιρανική 
αντιπροσωπεία την Κυριακή, 28 
Φεβρουαρίου. Στη συνάντηση 
παρευρέθηκε o Πρόεδρος του Συμβουλίου 
κ. Μάνθος Μαυρομμάτης  και ο  
Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, λόγω του έντονου 
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ενδιαφέροντος που εξέφρασε η ιρανική αντιπροσωπεία για τη συνεργασία των δύο μερών στο 
πλαίσιο κοινών προγραμμάτων στον τομέα των Ιατρικών Επιστημών.  
 
Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα ίδρυμα με έντονο το στοιχείο της διεθνοποίησης. Κατά την 
προσπάθειά μας για ακόμη περισσότερες διακρίσεις, καθώς και για αξιοποίηση όλων των 
ευκαιριών που δίνονται πλέον στα ακαδημαϊκά ιδρύματα για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης 
και τεχνογνωσίας είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες και τις επιδιώκουμε ενεργά. Αυτές, 
μπορεί να αφορούν ένα μεγάλο φάσμα ερευνητικών πεδίων, όπως συμβαίνει και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση,  από τα ευφυή συστήματα,  μέχρι την Ιατρική  τη Λογοτεχνία και τις 
Ανθρωπιστικές Σπουδές, κατέληξε ο Πρύτανης.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 


